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در چکیده گزارش اينگونه آمده است: علیرغم اينکه در دوران 
گوناگون پس از اسللالم، مردم سرزمین ايران در سايه تعالیم 
قرآن، اهل بیت )ع(، وجود و حضور علما و مجتهدين همواره 
سللعي داشته اند که در زندگي خود مقید به تعالیم و ضوابط 
شرعي باشند، اما به دلیل اينکه حکومت هاي پادشاهي بر اين 

سرزمین حکمراني کرده اند به ندرت مي توان سوابقي از اداره 
جامعه براسللاس ضوابط و قواعد مشللخص و مدون يافت. در 
دوران مشللروطه، در سايه روشنگري هاي نخبگان و خصوصا 
علمللا لزوم تبعیت حکومت از ضوابللط و قوانین مد نظر قرار 

گرفت. 
در نتیجه گیري گزارش اينگونه آمده اسللت: نظام جمهوري 
اسللالمي ايران، نظامي اسللت مبتني بر مردم ساالري ديني. 
مردم در اين نظام در تعیین سرنوشت خود مداخله مي کنند. 
يکي از مظاهر مداخله و مشارکت در تعیین سرنوشت، تعیین 
نمايندگان مجلس شللوراي اسالمي است تا با وضع قوانین و 
نظارت بر اجراي آن، جاده و مسیر حرکت کشور را به سمت 
اهداف و آرمان هاي خود هموار سازند. ماهیت نظام جمهوري 
اسللالمي، ماهیتي اسالمي اسللت. اين ماهیت در جاي جاي 
نهادها و سللاختارهاي نظام، بايد ساري و جاري باشد تا نظام 
بتواند مردم را به سللرمنزل مقصود برساند. مهم ترين ابزاري 
که نرم افزار حرکت کشور و جامعه را تشکیل مي دهد قانون 
است؛ پس الجرم بايد قانون، در نظام اسالمي ماهیتا اسالمي 
باشد. براي تحقق ماهیت اسالمي قانون، هم شناخت دقیق و 
صحیح نیازها و موضوعات که در حیطه وظايف مجلس براي 
وضع قانون قرار دارد اهمیت دارد و هم بررسي تطابق يا عدم 
مغايرت آن با موازين شرعي و اسالمي. پس از طي اين فرآيند، 
آنچه تحت عنوان قانون حاصل مي شللود هم شرعي است و 
هم قانوني و لذا بر همگان الزم االتباع است و کساني که با آن 
مخالفت کنند، به تعبیر امام امت، دانسته يا ندانسته با اسالم 

مخالفت مي کنند. 
ارزیابی بخش های گزارش

الف( عنوان
- آيللا عنوان گزارش بیان گر محتللوی و اهمیت موضوع آن 

است؟ خیر
- آيا نام دسللت اندرکاران تهیه و انتشللار گزارش بطور کامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست 

الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف( چکیده 

- آيا چکیده دقیقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهايی مورد بررسللی قرار گیرد، آيا به اندازه 

کافی خالصه و چکیده کل مقاله است؟ بله
ب( فهرست

- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش 
دارای فهرست اجمالی است.

- آيا جداول، نمودارها و تصاوير دارای فهرسللت جداگانه اند؟ 
گزارش فاقد جداول، نمودارها و تصاوير است.

پ( مقدمه 
- آيا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بیانی 

از مشکل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

ت( روش کار 

- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اسللتفاده شده است؟ 
روش گزارش، توصیفی و اقتباسللی بر اساس منابع کتابخانه 

ای است.
- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ 

به سواالت تحقیق می باشد؟ خیر
- آيا روش های مورد اسللتفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ 

خیر
- اگر يک مطالعه تحقیقاتی مشللابه توسط محققین ديگری 
انجام شود، می تواند همین نتايج را در پی داشته باشد؟ خیر

ث( يافته ها 
- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ مطالب اقتباسی 

کنار هم چیده شده اند.
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش از 
روش های آماری استفاده نکرده است.

ج( بحث 
- آيا نتايج مهم به اختصار بیان شده است؟ بله

- آيا نويسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در اين 
مطالعه ثابت شده يا نه؟ خیر

- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در اين 
زمینه مقايسه شده است؟ خیر

- آيا نتايج گزارش، قوانین موجود در کشور را تايید و حمايت 
می کند؟ بله

- آيا محدوديت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
چ( جداول، نمودارها و تصاوير

- آيا جداول و نمودارها ويژگی های کلیدی مطالعه را نشللان 
می دهند؟ گزارش فاقد جداول، نمودارها و تصاوير است.

- آيا شللکل ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای 
باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جداول، 

نمودارها و تصاوير است.
ح( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از شللخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در 
کار سپاسگزاری شده است؟ خیر

خ( پیوست ها
- آيا پیوست های گزارش حاوی اطالعات مفید است؟ گزارش 

فاقد پیوست است.
- آيا پیوسللت ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک 

می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آيا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ 

گزارش فاقد پیوست است.
د( منابع

- آيللا منابع کافی برای اهداف ايللن مطالعه در جامعه وجود 
دارد؟ بله

- آيا سللبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 
است؟ بله

- آيللا منابع مهم و کلیدی به روز بللوده اند و با دقت گزارش 
شده اند؟ بله

- شیوه ارائه مسللتندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 
بصورت پاورقی

ارزیابی محتوایی گزارش
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک کل سامان مند با مدل مفهومی مشخص را 
تشکیل می دهد؟ گزارش در بازنمايی مفهوم قانون و ماهیت 
آن از جزءنگری در رنج اسللت. با توجه به تدوين اين گزارش 
در سال 1394، گروه نگارندگان گزارش در باره امکان اطالق 
نام قانون بر اساس تعاريف ارائه شده در گزارش به عنوان نرم 
افزار اداره جامعه به مصوبات تقسیم کار قانونگذاری در کشور، 

تحلیلی ارائه نداده اند. 
- آيللا عناوين موجود در گزارش دارای انسللجام و هماهنگی 
اسللت؟ در گزارش تحلیلی از چگونگی اداره سخت افزارهای 

جامعه از طريق نرم افزار اداره يعنی قانون ارائه نشده است.
- آيا در گزارش مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... بسط 

و توضیح داده شده است؟ بله
- آيا در پايان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب 

پرداخته است؟ خیر
ب( نوآوری

- آيا محتوای گزارش دارای سللطح خاصی از نوآوری اسللت؟ 
خیر

- آيللا خواندن اين گزارش تفکر نقادانلله را ترغیب می کند؟ 
برخی مطالب گزارش دارای ابهام است.

پ( اهمیت
- اين گزارش چه نیازی )بنیادی، تخصصی، درسللی، کمک 
درسللی و عمومی( را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای درسللی و 

عمومی
- آيا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی 

است؟ خیر
ت( شیوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- آيا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعیت
- آيا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف 
موضوع را پوشش می دهد؟ خیر. گزارش موضوع قانون را به 
عنوان محور شکل گیری نظامات اجتماعی مورد بررسی قرار 
نداده است. البته مديريت روابط شبکه ای و پیچیده اجتماعی، 
خود دارای خصلت شللبکه ای و دارای سطحی از پیچیدگی 
اسللت که گزارش در تحلیل آن ناتوان اسللت. دلیل اين ادعا، 
ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در کشللور و تداوم و تشللديد 
مشللکالت زندگی مردم با وجود هزاران قانون ريز و درشللت 

است.
- آيا اسللتفاده از تصاوير، نمودارها، جداول و ... توانسته است 
به فهم گزارش کمک کند؟ گللزارش فاقد تصاوير، نمودارها، 

جداول است.
- آيا مؤلف از سللاختارها و کلمات رايج در متون علمی و نیز 

سبک نويسللنده استفاده کرده اسللت؟ گزارش فاقد تصاوير، 
نمودارها، جداول است.

ج( اعتبار 
- آيللا گزارش دارای اعتبار علمی الزم اسللت؟ گزارش از نظر 
توجیلله ناکارآمدی قانون و قانونگذاری موجود کشللور و عدم 
ارائه راهکار برون رفت از اين مشکل از نظر اعتبار دارای اشکال 

و ايراد است.
- اين گزارش مبتنی بر پژوهش های حوزه تخصصی مربوطه 

است؟ خیر
ارزیابی اجتماعی گزارش

الف( مخاطبان و ذينفعان
- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه کسللانی خواهند بود؟ 
ظاهرا اين گزارش برای اسللتفاده نمايندگان مجلس شورای 

اسالمی تدوين شده است.
- آيا انتشللار اين گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذينفعان 

قرار گرفته است؟ نامشخص
- آيا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشللتر در رابطه با 

موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص
- آيا گزارش حاضر توانايی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و 

ذينفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب( تاثیرگذاری اجتماعی

- آيا گزارش در بحث پیرامون پديده مورد نظر خود از جامعه 
نگری و نیازمحوری قابل قبول برخوردار است؟ خیر

- آيا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز 
برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ بله

- آيا گزارش برای علل و آثار مشکالت متعدد موجود در زندگی 
مردم مدل مفهومی و تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر

- آيا گزارش برای حل مشللکالت زندگی مللردم دارای طرح 
اجرايی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر

- آيا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای 
حل مشللکالت زندگی مردم روش راسللتی آزمايی خاصی را 

پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آيا گزارش توانسللته است اهداف از پیش تعیین شده خود 

را محقق سازد؟ خیر
ارزیابی های شکلی گزارش 

الف( ويراستاری فنی 
- آيا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع 

گزارش کافی است؟ خیر
- آيا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام 

شده است؟ بله
- آيا نوع صفحه آرايی )نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه 

ها، سرصفحه و پاورقی و ...( گزارش مناسب است؟ بله
- آيا نشانه گذاری در گزارش )مانند ويرگول، نقطه، خط تیره، 

ويرگول نقطه و پرانتز و ...( به درستی انجام شده است؟ بله
ب( ويراستاری علمی 

- آيا گزارش دارای ناظر يا ويراستار تخصصی است؟ خیر 
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 اش���اره: مجموع���ه گ���زارش ه���ای مرک���ز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، بر اساس 
م���اده 1 و 2 قانون ش���رح وظای���ف مرکز پژوهش 
های مجلس ش���ورای اسالمی و به عنوان بازوی 
پژوهشی مجلس شورای اسالمی تهیه و منتشر 
می شود. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی 
گزارش ماهیت قان���ون )3(: قانون در جمهوري 
اسالمي ايران منتشر شده از سوی مرکز پژوهش 
های مجلس ش���ورای اسالمی می پردازد که هم 

اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

دکترمحمدرضاناریابیانه


